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กลัุ่มอุตส่�หกรรมแลัะประเภูที่กิจก�ร
ที่่�ให้ก�รส่่งเส่ริม
ผิ่้ขอรับการส่�งเส่ริมืส่ามืารถต้รวจัส่อบประเภทุกิจัการและเงื�อนไขของแต้�ละประเภทุกิจัการ ซ่้�งได้้

กำาห้นด้ไว้ในบัญช้ประเภทุกิจัการทุ้�ส่ำานักงานให้้การส่�งเส่ริมืโด้ยแยกต้ามืกลุ�มือุต้ส่าห้กรรมื



ก�รวิจัยแลัะพัฒนำ� แลัะก�รพัฒนำ�เที่คำโนำโลัย่เป้�หม�ย
กองส่�งเส่ริมก�รลังทีุ่นำ 1-4

ก�รวิจัยแลัะพัฒนำ� (หนำ้� 130)
7.11  กิจัการวิจััยและพื่ัฒนา

 - อุต้ส่าห้กรรมืเกษต้ร เทุคู่โนโลย้ช้วภาพื่และการแพื่ทุย์  (กองส่�งเส่ริมืการลงทุุน 1)

 - อุต้ส่าห้กรรมืทุ้�ใช้เทุคู่โนโลย้ขั�นส่่ง  (กองส่�งเส่ริมืการลงทุุน 2)

 - อุต้ส่าห้กรรมืพื่ื�นฐานและอุต้ส่าห้กรรมืส่นับส่นุน  (กองส่�งเส่ริมืการลงทุุน 3)

 - อุต้ส่าห้กรรมืส่ร้างส่รรคู่์และด้ิจัิทุัล  (กองส่�งเส่ริมืการลงทุุน 4)

 - อุต้ส่าห้กรรมือื�นๆ  (กองส่�งเส่ริมืการลงทุุน 4)

พัฒนำ�เที่คำโนำโลัย่เป้�หม�ย (หนำ้� 132)
8.1.1  กิจัการพื่ัฒนา Biotechnology  (กองส่�งเส่ริมืการลงทุุน 1)

8.1.2  กิจัการพื่ัฒนา Nanotechnology  (กองส่�งเส่ริมืการลงทุุน 3)

8.1.3  กิจัการพื่ัฒนา Advanced Material Technology  (กองส่�งเส่ริมืการลงทุุน 2 และ 3)

8.1.4  กิจัการพื่ัฒนา Digital Technology  (กองส่�งเส่ริมืการลงทุุน 2 และ 4)

1-4
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ก�รวิจัยแลัะพัฒนำ� แลัะก�รพัฒนำ�เที่คำโนำโลัย่เป้�หม�ย
กองส่่งเส่ริมก�รลังทีุ่นำ 1-4

กอง
กำากับ
ด้่แล

ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

ก�รวิจัยแลัะพัฒนำ�

7.11 กิจัการวิจััยและพื่ัฒนา 1. ต้้องมื้ขอบข�ายธิุรกิจั ด้ังน้�

1.1  การวิจััยขั�นพื่ื�นฐาน (Basic Research) 

ห้มืายถ้ง การวิจััย ห้รือการคู่้นคู่ว้า 

เพื่ื�อการคู่้นพื่บองคู่์คู่วามืร่้ให้มื�ทุ้�มื้

คูุ่ณคู่�าทุางวิชาการ และองคู่์คู่วามืร่้

น้�อาจันำาไปส่่�การใช้ประโยชน์ห้รือ

แก้ปัญห้าในการพื่ัฒนาผิลิต้ภัณฑ์์ 

กระบวนการการผิลิต้ ห้รือการ

ให้้บริการในอนาคู่ต้

1.2  การวิจััยประยุกต้์ (Applied 

Research) ห้มืายถ้ง การวิจััยทุ้�นำา

คู่วามืร่้พื่ื�นฐาน มืาประยุกต้์ใช้เพื่ื�อ

แก้ปัญห้า ห้รือพื่ัฒนาองคู่์คู่วามืร่้เพื่ื�อ

ประโยชน์ในเชิงพื่าณิชย์ โด้ยมื้

วัต้ถุประส่งคู่์เพื่ื�อให้้ได้้ผิลิต้ภัณฑ์์ 

ห้รือกระบวนการให้มื� ทุั�งน้�รวมืถ้ง

กิจักรรมืทุ้�เก้�ยวข้อง เช�น การคู่ิด้คู่้น

ส่่ต้ร การออกแบบผิลิต้ภัณฑ์์ และ

การออกแบบกระบวนการผิลิต้ทุ้�นำา

ไปส่่�การใช้ประโยชน์ในเชิง

อุต้ส่าห้กรรมื และเชิงพื่าณิชย์

1.3  การวิจััยพื่ัฒนาระด้ับนำาร�อง (Pilot 

Development) ห้มืายถ้ง การขยาย

ขนาด้การผิลิต้ทุ้�เป็นผิลมืาจัากการ

วิจััยขั�นพื่ื�นฐานและการวิจััยประยุกต้์

เป็นการทุด้ลองผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์

ต้้นแบบ (Prototype) และ/ห้รือ

ทุด้ส่อบกระบวนการผิลิต้ในระด้ับ

ก้�งอุต้ส่าห้กรรมื เพื่ื�อวัต้ถุประส่งคู่์ใน

การทุด้ส่อบต้ลาด้ และ/ห้รือ เก็บ

รวบรวมืข้อมื่ลส่ภาวะ ทุ้�เห้มืาะส่มื

ส่ำาห้รับการผิลิต้ผิลิต้ภัณฑ์์ เพื่ื�อใช้ใน

การออกแบบกระบวนการผิลิต้ใน

ระด้ับอุต้ส่าห้กรรมื

A 1

1
- อุต้ส่าห้กรรมืเกษต้ร เทุคู่โนโลย้

ช้วภาพื่และการแพื่ทุย์

2 - อุต้ส่าห้กรรมืทุ้�ใช้เทุคู่โนโลย้ขั�นส่่ง

3
- อุต้ส่าห้กรรมืพื่ื�นฐานและ

อุต้ส่าห้กรรมืส่นับส่นุน

4 - อุต้ส่าห้กรรมืส่ร้างส่รรคู่์และด้ิจัิทุัล
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กอง
กำากับ
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ประเภทุกิจัการ เงื�อนไข
กลุ�มืกิจัการ
และส่ิทุธิิ
ประโยชน์

1.4  การวิจััยพื่ัฒนาเชิงส่าธิิต้ 

(Demonstration Development) 

ห้มืายถ้ง การวิจััยพื่ัฒนาทุ้�นำาผิล

การวิจััยพื่ัฒนาระด้ับนำาร�องมืา

ขยายขนาด้ โด้ยมื้วัต้ถุประส่งคู่์เพื่ื�อ

ทุด้ส่อบกระบวนการผิลิต้ในระด้ับ

อุต้ส่าห้กรรมื เพื่ื�อยืนยันคู่วามื

น�าเชื�อถือของเทุคู่โนโลย้ และ

กระบวนการผิลิต้ รวมืทุั�งส่าธิิต้ให้้เห้็น

ถ้งคู่วามืเส่ถ้ยรของกระบวนการ และ

ศักยภาพื่การผิลิต้เชิงพื่าณิชย์ ทุั�งใน

ส่�วนของการคู่วบคูุ่มืคูุ่ณภาพื่และการ

ประเมืินต้้นทุุน

2. ต้้องเส่นอรายละเอ้ยด้เก้�ยวกับขอบข�าย

การวิจััยและการพื่ัฒนา จัำานวนนักวิจััย

ต้ามืโคู่รงการ ต้ลอด้จันประวัต้ิการศ้กษา 

และประส่บการณ์ของนักวิจััย

3. รายได้้ทุ้�ได้้รับการส่�งเส่ริมืให้้นับรวมืรายได้้

จัากการจัำาห้น�ายห้รือการให้้บริการ ซ่้�งเป็น

ผิลงานทุ้�เก้�ยวกับกิจัการทุ้�ได้้รับการส่�งเส่ริมื 

โด้ยต้รงห้รือนำาไปผิลิต้ต้�อในเชิงพื่าณิชย์ 

ไมื�ว�าจัะผิลิต้เองห้รือว�าจั้างผิ่้อื�นผิลิต้ 

4. ห้ากต้ั�งอย่�ในเขต้วิทุยาศาส่ต้ร์และ

เทุคู่โนโลย้ทุ้�ได้้รับการส่�งเส่ริมืห้รือได้้รับ

คู่วามืเห้็นชอบจัากคู่ณะกรรมืการ ให้้ได้้

รับการลด้ห้ย�อนภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ล

ส่ำาห้รับกำาไรสุ่ทุธิิร้อยละ 50 เป็นระยะ

เวลา 5 ปี นับแต้�วันทุ้�กำาห้นด้ระยะเวลา

การยกเว้นภาษ้เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลส่ิ�นสุ่ด้ลง

5. ต้้องมื้คู่�าใช้จั�ายเงินเด้ือนของบุคู่ลากรด้้าน

วิจััยและพื่ัฒนาไมื�น้อยกว�า 1,500,000 

บาทุต้�อปี โด้ยต้้องเป็นการจั้างงานให้มื� 

ห้รือมื้เงินลงทุุน (ไมื�รวมืคู่�าทุ้�ด้ินและ

ทุุนห้มืุนเว้ยน) ไมื�น้อยกว�า 1,000,000 บาทุ

6. ส่ามืารถขอรับส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเต้ิมื

ต้ามืคูุ่ณคู่�าของโคู่รงการ (Merit-based 

Incentives) ได้้ โด้ยได้้รับยกเว้นภาษ้

เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลรวมืแล้วไมื�เกิน 13 ปี
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พัฒนำ�เที่คำโนำโลัย่เป้�หม�ย

8.1  กิจัการพื่ัฒนาเทุคู่โนโลย้เป้าห้มืาย 1. จัะต้้องมื้ขั�นต้อนการพื่ัฒนาเทุคู่โนโลย้

เป้าห้มืายทุ้�ใช้เป็นฐานในกระบวนการผิลิต้

ห้รือให้้บริการในอุต้ส่าห้กรรมืเป้าห้มืาย 

ต้ามืทุ้�คู่ณะกรรมืการให้้คู่วามืเห้็นชอบ 

2. จัะต้้องมื้การถ�ายทุอด้เทุคู่โนโลย้ โด้ย

ร�วมืมืือกับส่ถาบันการศ้กษาห้รือ

ส่ถาบันวิจััยต้ามืร่ปแบบทุ้�คู่ณะกรรมืการ

กำาห้นด้ เช�น Technology Research 

Consortium เป็นต้้น 

3. ห้ากต้ั�งอย่�ในเขต้นวัต้กรรมืด้้าน

วิทุยาศาส่ต้ร์และเทุคู่โนโลย้ทุ้�ได้้รับการ

ส่�งเส่ริมื ห้รือได้้รับคู่วามืเห้็นชอบจัาก

กรรมืการ ให้้ได้้รับการยกเว้นภาษ้เงินได้้

นิต้บุคู่คู่ลส่ำาห้รับกำาไรสุ่ทุธิิทุ้�ได้้จัากการ

ลงทุุนเพื่ิ�มืเต้ิมือ้ก 2 ปี

4. ส่ามืารถขอรับส่ิทุธิิและประโยชน์เพื่ิ�มืเต้ิมื

ต้ามืคูุ่ณคู่�าของโคู่รงการ (Merit-based 

Incentives) ได้้ โด้ยได้้รับยกเว้นภาษ้

เงินได้้นิต้ิบุคู่คู่ลรวมืแล้วไมื�เกิน 13 ปี

1 8.1.1  กิจัการพื่ัฒนา Biotechnology

ห้มืวด้ 8

(ยกเว้นภาษ้

เงินได้้นิต้บิคุู่คู่ล  

10 ปี  

ไมื�จัำากัด้วงเงิน)

3 8.1.2  กิจัการพื่ัฒนา Nanotechnology

2 8.1.3  กิจัการพื่ัฒนา Advanced 

Material Technology3

2 8.1.4  กิจัการพื่ัฒนา Digital 

Technology4
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